
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Acta número dezasseis 
 

 
Data: dois dias do mês de julho de dois mil e treze.  
 
Hora: 20:00H Local: Sede da Junta de Freguesia 

 
Presentes: 

 Mário Miguel Rodrigues Furtado; Maria Helena Soares de 

Sousa; Gisela de Fátima Pavão Melo Rodrigues; Carlos 

Humberto Rego Salvador; Zita da Conceição Silva Medeiros 

Estrela; Nuno Filipe Silvestre Pinheiro; Hélder Fernandes 

Lemos Goulart; Luis Borges; Zenaide da Conceição F. M. G. 

Victória; Carlos Manuel Furtado Freire. 

Ausentes: Victor João Oliveira Couto; Pedro António Pavão Tavares. 

 

 

 
Ordem de 
Trabalhos: 

I – Aquisição Viatura PSP (colaboração); 

II – Projetos ASDEPR; 

III – Situação financeira da Junta de Freguesia e relatório do 

tribunal de contas; 

IV – Informações do presidente da Junta de Freguesia 

Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e treze, pelas vinte horas, por 

convocatória da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, compareceram na sede 

da Junta de Freguesia da Conceição, em sessão ordinária, os elementos da 

Assembleia de Freguesia acima referidos para dar cumprimento à ordem de 

Trabalhos.  

A sessão iniciou-se com a leitura e aprovação da ata número 15 que foi aprovada por 

unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------------- 

I – A Câmara Municipal da Ribeira Grande em parceria com as juntas de freguesia 

de Conceição, Matriz, Ribeira Seca, Santa Bárbara e Ribeirinha contribuíram para a 

aquisição de uma nova viatura para a PSP da Ribeira Grande. O valor da 



 

 

 

 

 

 

participação de cada junta de freguesia foi de 1000 euros, valor a ser deduzido na 

transferência mensal da Câmara Municipal. Este apoio vai permitir também uma 

maior capacidade reivindicativa das juntas junto da PSP por forma a reforçar as 

patrulhas de rua e aumento de segurança na freguesia.-------------------------------------

---------------------- 

II – Na sequência do já apresentado na sessão anterior, esta junta de freguesia 

apresentou uma candidatura através do programa ASDEPR (Associação para o 

Desenvolvimento e Promoção Rural). A candidatura propõe a criação de parques 

infantis nas escolas dos Foros e Central e ainda a criação de uma sala multimédia 

que funcionará na sede da junta freguesia composta por 12 computadores.-------------

-----  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III – o relatório do tribunal de contas revelou que em relação aos documentos 

apresentados por esta junta de freguesia não há qualquer reparo a fazer. A Presidente 

desta Assembleia congratulou o executivo pela transparência na gestão 

económica/financeira que tem sido posta em prática nesta junta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV – Foi informado pelo presidente desta junta de freguesia que o horário da 

iluminação pública voltou ao normal depois da redução no horário que foi posto em 

prática para redução de custos por parte da empresa responsável pelo fornecimento 

de eletricidade.------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Esta Assembleia foi informada ainda que as crianças do ATL da junta de freguesia 

poderão usufruir de condições vantajosas na entrada nas Piscinas Municipais, 

nomeadamente entradas gratuitas e descontos consoante os dias da semana.  

De referir ainda a participação das crianças deste ATL nas cavalhadas infantis. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

E, não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente acta, que depois de ser lida e aprovada vai ser assinada nos termos da Lei: 

A Presidente  

O Secretário  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


